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Projekt konkursowy pt. „Kompetencje plus”, 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0361/19-00 z dnia 12.02.2020 r. 
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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

Ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 RZESZÓW 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie programu dotyczącego zapewnienia i prowadzenia miejsc 

w mieszkaniach chronionych,  jego założeń i koncepcji.  

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. Sala będzie wyposażona w sprzęt 

dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie prezentacji multimedialnych. 
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 Kwestia prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych uregulowana jest 

w kilku aktach prawnych. W dalszej części opracowania zostaną omówione szczegółowe kwestie 

przyjętych przez ustawodawcę w tym zakresie rozwiązań. W tej części zostaną jedynie 

zasygnalizowane najważniejsze regulacje. 

 

Ustawa o pomocy społecznej 

 Podstawą, zawierającą najistotniejsze uregulowania dotyczące wsparcia w mieszkaniu 

chronionym, jest przepis art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem: 

1. Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług 

w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 

cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 

1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie 

w mieszkaniu chronionym. 

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów 

osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby 

w codziennym funkcjonowaniu. 

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy 

społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia 

prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane. 

4. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub 

utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych 

w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. 

5.  Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla: 

1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby 

z zaburzeniami psychicznymi; 

ASPEKTY PRAWNE 
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2) osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej. 

6. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu 

czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub 

rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. 

7. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas 

określony. 

8. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, 

może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym 

wspieranym na czas nieokreślony. 

9. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest 

po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem 

socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub 

organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się 

o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem 

ustawowym. 

10. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9, mają formę pisemną i dotyczą: 

1) celu pobytu; 

2) okresu pobytu; 

3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia; 

4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; 

5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym; 

6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub 

programu wspierania osoby. 

11. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych osób lub rodzin. 

12. Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez podmioty inne niż gmina, 

powiat lub na ich zlecenie, odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą 

korzystającą z pobytu w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. W tym 

przypadku nie stosuje się ust. 7–11. 
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13. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy 

pomieszczeń w mieszkaniu chronionym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług 

i pomocy oraz uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych 

do mieszkania chronionego odpowiedniego rodzaju. 

 

 Poza wskazanym powyżej przepisem, należy wskazać na treść art. 88, zgodnie z którym: 

1. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, 

zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej 

życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

1) pieniężną na usamodzielnienie; 

2) pieniężną na kontynuowanie nauki; 

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym; 

4) w uzyskaniu zatrudnienia; 

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy 

skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii 

zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. 

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje 

osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie 

poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym co najmniej rok. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy 

społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, 

w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji. 
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5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co 

najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla 

nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym 

ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę 

albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązanie się osoby 

usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie 

z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy 

rodzinie. 

7. W realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą wspiera opiekun 

usamodzielnienia, którym może być pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, 

zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego, albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą. 

8. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych 

w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc, o której mowa 

w ust. 1, nie przysługuje. 

 

 O innych zapisach ustawy o pomocy społecznej, mających istotne znaczenie dla przedmiotu 

opracowania, mowa będzie w dalszej części. 

 

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 

noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń z dnia 8 grudnia 

2006 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1844 z p. zm.) 

 Zapisy i rozwiązania powyższej ustawy zostaną omówione w dalszej części opracowania dot. 

pozyskiwania środków finansowych na utworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych.  
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Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 Zapisy powyższego rozporządzenia zostaną omówione w dalszej części opracowania dot. 

standardów usług i pomieszczeń w mieszkaniu chronionym 

 

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

z dnia 13 grudnia 2006 roku 

 

 Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku. Zgodnie z dokumentem 

„celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka 

i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi 

obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów 

postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Zasady 

określone przez Konwencję obejmują (art. 3) m.in. pełny i skuteczny udział w społeczeństwie,  

integrację społeczną, równość szans. 

 Szczególnie istotny z punktu widzenia polityki mieszkaniowej i zapewnienia mieszkań 

chronionych jest art. 19 Konwencji dotyczący prowadzenia życia samodzielnego i przy włączeniu 

w społeczeństwo, który stanowi, iż: 

1. osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co 

do tego, gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą 

zobowiązywane do mieszkania w szczególnych warunkach, 

2. osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług wspierających 

świadczonych w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do innych usług 

wspierających świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia 

i włączenia w społeczność oraz zapobiegające izolacji i segregacji społecznej, 

3. świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom. 

 

Uchwała Nr 160 Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 

życiem” z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250) 
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Treść powyższego programu (w kontekście tworzenia i rozwoju mieszkalnictwa chronionego) 

zostanie omówiona w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

DIAGNOZA W ZAKRESIE POTRZEB TWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

 

 Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, gmina, powiat i samorząd województwa 

przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe 

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący 

i realizujący. Sama ocena obejmuje natomiast osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy  o pomocy 

społecznej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego dokonaną ocenę, która wraz z rekomendacjami jest 

podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

 Obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej spoczywa zatem na wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań. W ustawie wskazano na 

zaangażowanie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów 

stanowiących jednostek. Mimo, że w art. 16a wskazano bezpośrednio na j.s.t. jako odpowiedzialne za 

przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej, pomijając faktyczną rolę jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, w praktyce odpowiedzialność za opracowanie tego dokumentu 

spoczywa właśnie na nich. Ocenę zasobów pomocy społecznej sporządza zatem: 

1) miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej, 

2) powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

3) regionalny ośrodek pomocy społecznej. 

 Przepisy ustawy nie przewidują terminu, w którym jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej powinny przekazać przedmiotową ocenę organowi wykonawczemu, ani nie określają 

sposobu jej przekazania. Oczywiste jest jednak, że przekazanie oceny organowi wykonawczemu musi 

nastąpić drogą oficjalną (zgodnie z przyjętymi w danej j.s.t. zasadami współpracy między j.s.t. 

a jednostką organizacyjną pomocy społecznej), znajdować potwierdzenie w prowadzonej  
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dokumentacji oraz w terminie, który w sposób obiektywny umożliwi organowi wykonawczemu 

dopełnienie obowiązku przekazania oceny organowi stanowiącemu. 

 Samo przedstawienie oceny organowi stanowiącemu jest czynnością techniczną i formalną, 

natomiast istotny jest realny wpływ organu wykonawczego na treść i kształt oceny, a także forma jej  

akceptacji. Organ wykonawczy ma prawo wniesienia uwag do treści oceny. Sposób realizacji tego 

uprawnienia zależy od zasad współpracy w danej j.s.t.. W ustawie nie wprowadzono konieczności 

wydawania w tym zakresie zarządzenia (wójta, burmistrza, prezydenta) czy też uchwały (samorządu 

powiatu, samorządu województwa). Należy więc uznać, że dopuszczalną formą akceptacji oceny 

zasobów pomocy społecznej może być akceptacja dorozumiana w postaci przyjęcia i braku wniesienia 

uwag. 

 Podstawą oceny zasobów pomocy społecznej jest lokalna sytuacja społeczna oraz lokalna 

sytuacja demograficzna na terenie j.s.t. Samo pojęcie sytuacji społecznej jest pojęciem 

niedookreślonym i różnorodnie rozumianym (uwzględniającym różne aspekty społeczne). Demografia 

wiąże się bezpośrednio ze strukturą ludności na terenie danej jednostki. Ocena zasobów pomocy 

społecznej dotyczy zadań realizowanych bezpośrednio przez o.p.s. na każdym poziomie oraz przez 

inne podmioty – w tym organizacje pozarządowe – realizujące poszczególne zadania z zakresu 

pomocy społecznej. Analiza ta pozwala ocenić deficyty występujące na terenie danej gminy 

polegające np. na braku wsparcia dla osób uprawnionych i wymagających go w mieszkaniach 

chronionych. Okoliczności wyżej wskazane mają na celu ustalenie deficytów w pomocy społecznej, 

naprawienie błędów, wskazanie rekomendacji do ewentualnych zmian oraz zaplanowanie w roku 

następnym środków finansowych na pokrycie deficytów. 

 Dodatkowo należy wskazać, że w celu realizacji potrzeb społecznych i świadczenia pomocy 

mieszkańcom, gmina zobowiązana jest do opracowania strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, co należy do jej zadań własnych o charakterze obowiązkowym (art. 16b ustawy 

o pomocy społecznej). Strategia sporządzana przez daną j.s.t. powinna uwzględniać problemy 

występujące na jej terenie, a jednocześnie pozostawać w zgodzie z celami i założeniami określonymi 

w strategiach wyższego stopnia, tzn. strategia gminna powinna być zgodna ze strategią powiatową 

i wojewódzką. Celem strategii realizowanych m.in. przez gminy jest więc doprecyzowanie 

i uszczegółowienie celów wskazywanych m.in. w strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej  

z uwzględnieniem zagadnień związanych z lokalną polityką społeczną, a także problemów 

dotyczących stricte danego regionu. Wyliczenie elementów, które powinna zawierać strategia, ma  
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jedynie charakter przykładowy. Ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”. Strategia 

powinna zawierać przede wszystkim: 

1) diagnozę sytuacji społecznej, 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

3) określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu 

realizacji strategii oraz jej ram finansowych. 

 

 W celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy w zakresie potrzeb tworzenia mieszkań 

chronionych, zalecanym byłoby uprzednie przeprowadzenie odpowiedniego badania. W części 

diagnostycznej można wykorzystać  (przykładowo) dane pozyskane: 

- z odpowiednich urzędów miast i gmin, 

- z Miejskich i Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności , 

- z Urzędu Statystycznego 

- wywiady (ankiety) z kierownikami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie objętym badaniem 

a wspierających mieszkańców w zakresie usamodzielnienia, z osobami, które zdaniem 

diagnozującego mogą być potencjalnymi adresatami pomocy, z osobami korzystającymi z mieszkań 

chronionych, opiekunami mieszkań chronionych. 

 Jako główne cele takiej diagnozy należy przyjąć m.in.:  

- analizę dostępności mieszkań chronionych, 

- analizę procesu usamodzielniania zachodzącego w mieszkaniach chronionych w perspektywie 

istniejących szans i zagrożeń, 

- rozpoznanie potrzeb w zakresie dodatkowych usług świadczonych w ramach pobytu w mieszkaniu 

chronionym, 

- analizę zapotrzebowania na mieszkania chronione wśród wychowanków opuszczających 

instytucjonalną pieczę zastępczą wraz z analizą poziomu wiedzy tej grupy na temat mieszkań 

chronionych.  
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PROCEDURA TWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

 

 W tym miejscu zostanie przedstawiona przykładowa procedura utworzenia mieszkania 

chronionego przez gminę. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione przykładowe 

dokumenty związane z tym procesem. 

 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.  

Zgodnie z art. 97 ust. 5, rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań 

własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Jednocześnie zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy, na podstawie upoważnień ustawowych gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy 

a zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie 

zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. 

 Powyższe regulacje zobowiązują i uprawniają gminę do (w formie uchwały): 

- utworzenia mieszkań chronionych, 

- określenia regulaminu korzystania z takich mieszkań, 

- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w nich. 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

NA OTWORZENIE I UTRZYMANIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH 

 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie 

miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej), z kolei do 

zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż 

jednej gminy (art. 19 pkt 11 w/w ustawy). Z punktu widzenia planowania budżetu wskazanie tych 

zadań jako obowiązkowych ma szczególne znaczenie. Zadania o charakterze obowiązkowym są to 

bowiem zadania, które j.s.t. powinna realizować w pierwszej kolejności. Natomiast zadania  
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o charakterze nieobowiązkowym powinny być realizowane dopiero po wykonaniu wszystkich zadań 

o charakterze obowiązkowym. Oznacza to, że j.s.t. nie może odmówić realizacji zadań o charakterze 

obowiązkowym z uwagi na brak środków finansowych, które umożliwiłyby ich realizację zgodnie 

z potrzebami lokalnej społeczności. 

 Państwo zapewnia pewną pomoc - wsparcie finansowe jednostek samorządowych w tym 

zakresie. 

 

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 

noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń 

z dnia 08 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 251, poz. 1844) 

 

 Ustawa określa zasady udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia podmiotom 

realizującym przedsięwzięcia polegające na tworzeniu m.in. mieszkań chronionych. Zgodnie z art. 6 

w/w ustawy, finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się gminie, 

jednoosobowej spółce gminnej, powiatowi albo organizacji pożytku publicznego, jako beneficjentowi 

wsparcia, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu 

pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, udziela się finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów 

przedsięwzięcia polegającego na:  

1) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu 

wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej lub spółki celowej, 

2) remoncie lub przebudowie budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego 

własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej lub spółki celowej, albo części takiego budynku, 

3) remoncie lub przebudowie budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej 

spółki gminnej lub spółki celowej, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego 

część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania 

na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),  

4)  zmianie sposobu użytkowania budynku, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki 

gminnej lub spółki celowej, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub 

przebudowy, 
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5)  kupnie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku 

mieszkalnego, 

6) kupnie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku 

mieszkalnego, połączonym z remontem tych lokali lub budynku mieszkalnego 

 

Kosztami takimi są m.in. koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, koszty wykonania czynności specjalistycznych, koszty przygotowania terenu oraz 

inne, szczegółowo opisane w art. 14 ustawy.  

 Dodatkowo ustawa w art. 5a ust. 1 przewiduje wsparcie finansowe przedsięwzięcia 

polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku, remontu lub przebudowy 

budynku niemieszkalnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku. 

Inwestorem musi być w tym przypadku towarzystwo budownictwa społecznego albo spółka gminna 

a utworzone z udziałem gminy albo związku międzygminnego, jako beneficjenta wsparcia, lokale 

mieszkalne zostaną wynajęte przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmowania 

osobom fizycznym bez zgody towarzystwa budownictwa społecznego albo spółki gminnej. Zgodnie 

z art. 6 ust. 2 wsparcie finansowe w takim przypadku udzielone zostanie również gminie, związkowi 

międzygminnemu albo powiatowi, jeżeli tworzone z ich udziałem lokale mieszkalne będą służyć 

wykonywaniu zadania w formie mieszkań chronionych.  

 Zgodnie z art. 6b ustawy, w lokalach mieszkalnych utworzonych z wykorzystaniem 

finansowego wsparcia w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i art. 5-6, należy 

zainstalować:  

1) wannę lub kabinę natryskową - w łazience, 

2) umywalkę - w łazience, 

3) miskę ustępową - w łazience lub wydzielonym ustępie, 

4) zlewozmywak, 

5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo, lub równoważną użytkowo kuchenkę 

elektryczną 

 Powyższe pokrywa się w praktyce z ustanowionymi rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych minimalnymi standardami pomieszczeń 

w mieszkaniu chronionym (§ 6). 
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Co istotne, finansowe wsparcie w ramach omawianej ustawy nie przysługuje na dofinansowanie tych 

kosztów przedsięwzięcia, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

 

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) 

 Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną. Jego nadrzędną misją jest realizowanie 

obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami 

wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, 

podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków 

ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. 

 Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem m.in. nieodpłatnego 

przekazania. Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą 

być przedmiotem umowy o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości jednostce samorządu 

terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji na tej 

nieruchomości: 

1) przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla 

bezdomnych lub ogrzewalni; 

2) obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej jako obiekty 

budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy społecznej, edukacji 

i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej - wraz z terenami, obiektami 

i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;  

 Powyższa umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości; 

3) warunki wykorzystania nieruchomości; 

4) prawa i obowiązki stron umowy; 

5) kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki została przekazana, lub 

za naruszenie warunków wskazanych w umowie; 

6) warunki odstąpienia od umowy. 
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PROGRAM „ZA ŻYCIEM” 

 

 W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za 

życiem”. Celem ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w  ciąży 

i  rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w  ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 

położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu. Na podstawie ww. ustawy opracowany został program kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.  

W kontekście wsparcia mieszkaniowego w ramach programu „Za życiem”, cel ten będzie 

realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

 zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne; 

 tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 W ramach priorytetu IV „Wsparcie mieszkaniowe” program „Za życiem” zakłada: 

 zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 

budowa mieszkań na wynajem, w tym z możliwością docelowego uzyskania własności, m.in. 

z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar Programu Mieszkanie+),  

 wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 

(III filar Programu Mieszkanie+),  

 zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 

mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu wybudowane w ramach bezzwrotnego 

dofinansowania ze środków budżetu państwa społecznego budownictwa czynszowego, 

 zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 

mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu wybudowane w ramach programu 

preferencyjnych kredytów finansujących społeczne budownictwo czynszowe, 

 zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 

najem mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy  

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby mieszkalnictwa 

wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych 

 tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. 
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W punkcie 4.6, Program zakłada prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach na potrzeby 

mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego dla osób niepełnosprawnych poprzez 

zwiększenie dostępności mieszkań chronionych dla rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu 

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub 

tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii 

dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.)  To właśnie te rodziny będą stanowić grupę 

docelową. 

 Do sposobów realizacji tych założeń należy przeprowadzenie przez MRPiPS, we współpracy 

z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, oceny funkcjonowania systemu wsparcia 

mieszkalnictwa chronionego pod kątem uwzględnienia potrzeb różnych grup odbiorców, w tym 

w szczególności rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Zakładanym efektem działania będzie 

zdefiniowanie barier prawnych dla rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego w Polsce, zdefiniowanie 

propozycji zmian i określenie planu szczegółowych działań i instrumentów w zakresie mieszkalnictwa 

wspomaganego, uwzględniających specyfikę potrzeb rodzin wymagających wsparcia w prowadzeniu 

samodzielnego życia, w celu zintegrowania systemowego podejścia polityki społecznej 

i mieszkaniowej w tym zakresie.  

 W ramach priorytetu IV „Wsparcie mieszkaniowe” program „Za życiem” w punkcie 4.7 

zakłada prawo do otrzymania wsparcia mieszkaniowego dla osób niepełnosprawnych ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono 

chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz 

niewidomych (grupa docelowa). 

 Do sposobów realizacji tych założeń należą: 

 budowa lub adaptacja lokali na mieszkania chronione lub wspomagane, 

 wprowadzenie definicji mieszkania wspomaganego do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

 Lokale nie powinny być większe niż dla 10 osób, powinny być one dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu tej formy wsparcia będą miały osoby  
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samotne lub zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo środowiskowych. Zakłada się 

utworzenie około 50 mieszkań rocznie. 

 Przyjętymi założeniami w zakresie formy realizacji są: dotacja dla samorządu lub umowa 

z organizacją pozarządową.  

 

PRZEPIS ART. 53 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Wskazany w tytule niniejszego działu przepis, jest podstawową regulacją prawną dot. 

funkcjonowania mieszkań chronionych. 

 

Cel wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym 

 Mieszkania chronione są formą wsparcia polegającą na przygotowaniu pod opieką 

specjalistów osób tam przebywających do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku 

lokalnym lub wspomagającą takie osoby w codziennym funkcjonowaniu. Jak wyraźnie wskazał 

ustawodawca w ust. 11, wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. Na charakter usługowy tego świadczenia wskazuje m.in. 

zmiana (wprowadzona od 1.3.2018 r.) w określeniu tej formy pomocy przez zamianę wyrazu „pobyt” 

na wyraz „wsparcie”. 

 

Katalog osób uprawnionych do wsparcia w mieszkaniu chronionym 

 Katalog ten określony został w ust. 1 komentowanego przepisu, zgodnie z którym wsparcie to 

może być udzielone osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale 

nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności 

osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 

nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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Wymienione wyraźnie w tym przepisie grupy potencjalnych świadczeniobiorców można ogólnie 

podzielić na trzy kategorie: 

1) osoby z zaburzeniami psychicznymi, a więc zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 

1 ustawie o ochronie zdrowia psychicznego osoby: 

a) chore psychicznie, 

b) upośledzone umysłowo lub 

c) wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 

2) osoby usamodzielniane (zgodnie z art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej), które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną; prawo do 

wsparcia przysługuje również osobom opuszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz 

zakład dla nieletnich; 

3) cudzoziemcy – przy czym ustawodawca nie posłużył się odwołaniem do art. 5 ustawy, w którym 

określono kategorie cudzoziemców mających uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej; w art. 

53 ustawy wyraźnie zawężono ten zakres, wskazując na cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu 

połączenia się z rodziną w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy o cudzoziemcach. 

 

 Powyższy katalog z uwagi na swoją redakcję wydaje się być katalogiem zamkniętym. Same 

przesłanki oceny sytuacji lub stanu osoby są określone dosyć sztywno, jednak ustawodawca 

wymienia jedynie przykładowo osoby, którym może być przyznane takie wsparcie. Zatem w praktyce 

katalog ten należy traktować jako otwarty i winien on być interpretowany szeroko. Sam 

ustawodawca w dalszej części ustawy wymienia osoby, którym przysługuje to wsparcie, nie określając 

je w samym art. 53  (vide art. 88 ust. 1 pkt 3)  

 

Usługi świadczone w mieszkaniach chronionych – zakres pracy pracownika socjalnego 

 W zależności od celu udzielania wsparcia w mieszkaniu chronionym, prowadzone jest ono 

jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wpierane. 
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Głównym celem mieszkania chronionego treningowego jest umożliwienie prowadzenia 

samodzielnego życia. W związku z tym zapewnia się tam usługi bytowe oraz usługi polegające na 

nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspokajania codziennych 

potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, 

załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej oraz poszukiwaniu pracy. 

 

 Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, 

w szczególności niepełnosprawnych fizycznie lub zaburzonych psychicznie oraz osób w podeszłym 

wieku lub przewlekle chorych. W związku z tym wsparcie, jakie się tam zapewnia, obejmuje usługi 

bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji 

kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej 

psychofizycznych możliwości. Pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym 

polegać ma na wsparciu w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się, 

sprzątaniu, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków oraz załatwianiu spraw osobistych. Z kolei 

realizacja kontaktów społecznych powinna umożliwiać utrzymywanie więzi rodzinnych oraz 

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. 

 Ustawodawca nie określił dokładnie, jak długo ta pomoc powinna trwać, wskazując jedynie 

w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych 

z dnia 26.04.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 822)  wymiar wsparcia świadczonego w mieszkaniu 

chronionym wspieranym. Wsparcie w zakresie pomocy w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny 

osobistej powinno być świadczone co najmniej 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu. Wymiar tej 

pomocy powinien przy tym dotyczyć każdej osoby indywidualnie. Jeżeli osoba przebywająca 

w mieszkaniu chronionym jest więc sprawna w takim stopniu, że nie potrzebuje pomocy w wyżej 

wymienionych czynnościach, nie ma potrzeby, aby została nią objęta w takim wymiarze. Zakres 

świadczonego wsparcia może ulec modyfikacji w trakcie pobytu. Zmiany mogą zostać wprowadzone 

w drodze uzgodnień na podstawie oceny dokonanej wspólnie przez pracownika socjalnego i osobę 

przebywającą w mieszkaniu chronionym. 

Świadczona pomoc uzależniona powinna być od indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym i wykonywana m.in. przy wsparciu  
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pracownika socjalnego, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej lub psychologa. 

W jednym mieszkaniu świadczone powinno być wsparcie skierowane do osób o zbliżonych 

potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów pomocy. 

 

 W powołanym rozporządzeniu, w § 2 wskazano, że w mieszkaniu chronionym zapewnia się 

pracę socjalną o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej („Pracą socjalną jest 

działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.). Należy przypomnieć, że rozporządzenie określa 

jedynie minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych. Tym samym w celu 

określenia obowiązków pracownika socjalnego świadczącego pomoc w ramach omawianego 

wsparcia, należy skupić się nie tylko na kazuistycznie zredagowanym rozporządzeniu, ale przede 

wszystkim na zakresie obowiązków pracownika socjalnego (w tym korzystając pomocniczo z przepisu 

art. 119 ustawy). 

 

Standard mieszkań chronionych 

 Minimalne standardy budowlane oraz wyposażenia mieszkań chronionych, określone zostały 

we wskazanym rozporządzeniu. Zgodnie z jego zapisami (wymagania minimalne): 

 Minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia 

w mieszkaniu chronionym nie może być mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób w mieszkaniu 

chronionym nie może być wyższa niż 7 (od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie 

może być wyższa niż 10) . Wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w którym ze wsparcia 

korzystają osoby niepełnosprawne ruchowo, są pozbawione barier architektonicznych i dostępne dla 

tych osób z zewnątrz. Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, musi składać się z: 

1) kuchni lub aneksu kuchennego; 

2) łazienki; 

3) wydzielonego ustępu lub miski ustępowej w łazience; 

4) przestrzeni komunikacji wewnętrznej. 

 W pomieszczeniu mieszkalnym, dla każdej osoby, zapewnia się: 

1) łóżko lub tapczan; 

2) szafę ubraniową; 
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3) szafkę nocną; 

4) krzesło lub fotel. 

  Kuchnia lub aneks kuchenny są wyposażone w: 

1) kuchenkę; 

2) zlewozmywak; 

3) chłodziarkę; 

4) meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków. 

 Łazienka jest wyposażona w: 

1) wannę lub natrysk; 

2) umywalkę; 

3) miskę ustępową, jeżeli nie ma wydzielonego ustępu. 

 Wydzielony ustęp jest wyposażony w umywalkę. Mieszkanie chronione jest wyposażone 

w pralkę automatyczną, a także telewizor lub komputer. 

 

Procedura przyznawania i kwalifikowania do mieszkań chronionych 

 Podstawą skierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym jest decyzja. 

Etap wydania decyzji poprzedzają pisemne uzgodnienia pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu 

kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej 

mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione 

a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej 

przedstawicielem ustawowym. Pisemne uzgodnienia nie zwalniają podmiotu kierującego od 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Powyższe pisemne uzgodnienia muszą dotyczyć: 

1) celu pobytu; 

2) okresu pobytu; 

3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia; 

4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; 

5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym; 

6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub 

programu wspierania osoby. 
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Jeżeli mieszkanie chronione nie jest prowadzone przez gminę lub powiat lub na ich zlecenie, 

korzystanie z tej formy wsparcia odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą 

korzystającą lub jej przedstawicielem ustawowym. W tym przypadku nie stosuje się przepisów 

dotyczących powyższych uzgodnień oraz decyzji kierującej do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu; 

natomiast korzystanie ze wsparcia odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 

z osobą korzystająca z pobytu w mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym. 

 

 Co do zasady, decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym 

wydaje się na czas określony (art. 53 ust. 6). W mieszkaniu chronionym wspomaganym, osobom 

niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz innym osobom w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja może 

zostać wydana na czas nieokreślony. 

 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 

 Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa art. 97 ustawy o pomocy 

społecznej. Zgodnie z art. 97 ust. 1. opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany 

zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. 

 Tak zredagowany przepis nie do końca jest zgodny z praktyką, ponieważ ustalenie 

odpłatności za pobyt przyjmuje formę decyzji administracyjnej, a więc jednostronnego, władczego 

rozstrzygnięcia organu administracyjnego. Również treść art. 97 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym rada 

powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, nie pozostawia 

pełnej swobody przy ustalaniu odpłatności. Natomiast w zakresie ustalania „szczegółowych zasad” 

rada powinna określić jedynie granice, w ramach których opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych powinna zostać ustalona przez uprawnione podmioty (zob. wyr. WSA we 

Wrocławiu z 28.1.2014 r., IV SA/Wr 629/13). 
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MIESZKANIA CHRONIONE DLA PEŁNOLETNICH USAMODZIELNIONYCH MIESZKAŃCÓW 

PIECZY ZASTĘPCZEJ – PROGRAM USAMODZIELNIANIA SIĘ 

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełnoletniej, która ze względu na 

trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia 

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 

jednostkę całodobowej opieki, w szczególności  (…)  osobie opuszczającej pieczę zastępczą 

w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (…) może być przyznane 

wsparcie w mieszkaniu chronionym. O tej formie wsparcia nie ma wzmianki w ustawie o wspieraniu 

rodziny i pieczy zastępczej. Zapisy tej ustawy używają określenia „udziela się pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych” lub „usamodzielnienie” – co nie jest pojęciem tożsamym. 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje pomoc dla osób 

usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Natomiast osoby pełnoletnie opuszczające dom 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny 

ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii 

zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy mają prawo do pomocy 

uregulowanej w ustawie o pomocy społecznej. Ma to zapobiegać przypadkom podwójnego udzielania 

pomocy – na podstawie dwóch ustaw – osobom, które jednocześnie opuszczają pieczę zastępczą 

i instytucje wymienione w art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Analogiczny przepis zawarty jest 

w ustawie o pomocy społecznej (art. 88 ust. 8: w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje 

pomoc dla osób usamodzielnianych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje). 

 

 Konkludując: 

- w ustawie dotyczącej pieczy zastępczej brak jest wzmianki o mieszkaniu chronionym dla osoby 

opuszczającej pieczę zastępczą, 

- brak jest grupy osób opuszczających pieczę zastępczą w definicji osób usamodzielnianych, którym 

przysługuje pomoc, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym   (art. 88) 
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Jednocześnie art. 53 ustawy o pomocy społecznej wyraźnie wskazuje, że takiego wsparcia można 

udzielić osobie pełnoletniej opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatem powyższe, choć może rodzić wątpliwości wśród 

realizatorów zadań zapisanych w obu ustawach, winno być zdaniem autora niniejszego opracowania 

interpretowane w ten sposób, że osobie pełnoletniej opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu 

przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje prawo do wsparcia 

w mieszkaniu chronionym, na zasadach określonych w art. 53 ustawy o pomocy społecznej. 

 

 Z uwagi na tytuł niniejszego działu oraz treść art. 88 ustawy o pomocy społecznej 

warunkującą przyznanie wsparcia w formie mieszkania chronionego, poniżej zostaną przedstawione 

zagadnienia dot. pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz programu usamodzielniania. Zgodnie z art. 

88 ust. 1 ustawy, osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 

schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę 

i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą 

mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, 

a także pomocą (…) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym (pkt 3 ustępu 1). Pomoc w powyższym zakresie:  

- przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu 

pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 

wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę 

nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. 

- przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna 

do samodzielnej egzystencji. 

- przysługuje osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli 

bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, 

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym,  
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w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym. 

 Dodatkowym warunkiem uzyskania pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej 

do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

 

 Opiekunem może być ta osoba, która daje rękojmię należytego wykonania powierzonych jej 

zadań, np. pracownik socjalny PCPR, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny domu pomocy 

społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii 

zapewniającego całodobową opiekę, młodzieżowego ośrodka wychowawczego albo inna osoba 

wskazana przez osobę usamodzielnianą (art. 88 ust. 7 ustawy). Oznacza to, że osoba usamodzielniana 

ma prawo wybrać na swojego opiekuna osobę inną niż wskazana w ustawowym katalogu podmiotów 

i niezwiązaną bezpośrednio z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

 Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy zaznajomienie się z dokumentacją i drogą 

życiową osoby usamodzielnianej oraz opracowanie wspólnie z nią indywidualnego programu 

usamodzielnienia, ocena programu oraz jego modyfikowanie zgodnie z bieżącymi potrzebami osoby 

usamodzielnianej. Opiekun odgrywa również istotną rolę w procesie udzielania wsparcia 

finansowego dla podopiecznego ze względu na fakt, że jego opinia ma istotne znaczenie w zakresie 

udzielania wsparcia. 

 

 Zgodnie z art. 90 ustawy, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

Pojęcie „osiedlenia” odnosi się do osoby usamodzielnianej, a zatem do osoby pełnoletniej 

niepozostającej pod władzą rodzicielską. Wyjątkowe będą sytuacje, w której osoba np. ze względów 

zdrowotnych ma ustanowionego opiekuna prawnego. W przypadku osoby pozostającej pod opieką 

opiekuna prawnego miejsce zamieszkania należy ustalić na podstawie miejsca zamieszkania opiekuna 

prawnego (art. 27 k.c.). Pojęcie osiedlania się nawiązuje do pojęcia miejsca zamieszkania, jednak nie 

zostało ono zdefiniowane ani w przepisach ustawy, ani w przepisach kodeksu cywilnego. Pojęcie 

miejsca zamieszkania należy uznać za szersze i obejmujące swoim zakresem również fakt osiedlenia  
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się, tzn. przebywania, życia na danym terenie. Jest to miejsce, które dana osoba wskazała z zamiarem 

przebywania w nim, w którym zamierza stworzyć centrum swojego życia. Jest to jednak pojęcie 

niedookreślone i na tym tle mogą występować niejasności i spory kompetencyjne między organami 

administracji. 

 

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, mieszkanie chronione może być 

prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku 

publicznego. 

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego 

 Jednocześnie zgodnie z art. 25 ustawy po pomocy społecznej, organy administracji rządowej 

i samorządowej, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność 

w zakresie pomocy społecznej, zwanych w dalszej części tego przepisu „podmiotami uprawnionymi”. 

Co więcej, obowiązek współpracy samorządu (a tym samym placówek pomocy społecznej) 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi wynika bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej. 

W myśl zapisów art. 2. ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy pomoc społeczną organizują organy 

administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Podobnie ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie jednoznacznie stwierdza, że organy administracji publicznej prowadzą 

działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi (art.5 ust. 1) 

 Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 

2. Organizacjami pozarządowymi są: 
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1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami 

prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników. 

4. Przepisów działu II nie stosuje się do: 

1) partii politycznych; 

1a)europejskich partii politycznych; 

2) związków zawodowych i organizacji pracodawców; 

3) samorządów zawodowych; 

4) (uchylony) 

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne; 

5a) europejskich fundacji politycznych. 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 

statutową w danej dziedzinie może przybierać formy:  

 Powierzania im wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji; powierzanie wykonywania zadań publicznych ma miejsce, kiedy samorząd  
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przekazuje organizacji realizację danego zadania oraz środki finansowe pokrywające całość 

kosztów jego wykonania. 

 Wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

 Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa powyżej, odbywają się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a (tryby te z uwagi na 

charakter formy wsparcia nie będą miały zastosowania w przypadku omawianej problematyki)  

 W otwartym konkursie ofert, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych w tym trybie, następuje 

w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. Otwarty konkurs ofert może być 

ogłaszany przez organ administracji publicznej:  

- z własnej inicjatywy, 

- w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego z własnej inicjatywy przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.   

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, wniosek w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji 

zadania publicznego zawierać musi co najmniej:  

- opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;  

- szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania publicznego.  

 Analizując celowość zlecenia realizacji zadania publicznego na rzecz podmiotów zaliczanych 

do tzw. trzeciego sektora organ administracji publicznej bierze pod uwagę następujące elementy:  

 stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym (wskazanym w 

programie współpracy);  

 zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania;  

 dostępność środków publicznych na realizację zadań publicznych;  

 korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 Przedmiotowa analiza powinna zostać przeprowadzona w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia 

wniosku, a o podjętym rozstrzygnięciu organ administracji publicznej obowiązany jest poinformować 

wnioskodawcę. Jeśli wniosek został uwzględniony, organ administracji publicznej przekazuje także 

wnioskodawcy informację o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie objętym 

złożonym przez niego wnioskiem. 
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Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert (zarówno z inicjatywy organu administracji publicznej, jak 

i z inicjatywy strony pozarządowej) podlega wielu wymogom formalnym. Złożone w jego toku oferty 

należy sporządzić według obowiązującego wzoru, określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Szczegółowy zakres organizacji, przebiegu konkursu 

i jego poszczególnych etapów reguluje treść art. 13-19 ustawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 

zgodnie z art. 17 ustawy organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może 

dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności: 

1) stopnia realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 

 

Współpraca międzygminna 

 Ustawodawca przewidział możliwość współpracy gmin w zakresie wykonywania przez nie 

zadań publicznych. Współpraca ta może przybierać m.in. formę związku międzygminnego, którego 

sposób tworzenia i funkcjonowania określają przepisy art. 64 – 73b ustawy o samorządzie gminnym. 

Mając na uwadze charakter niniejszego opracowania oraz tendencje zaobserwowane w kraju, 

w niniejszym dziale zostanie omówiona inna forma współpracy między gminami – porozumienie 

międzygminne. 

 Zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym: 

1. Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 

określonych przez nie zadań publicznych. 

2. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki 

pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału 

w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

 Porozumienie międzygminne jest współdziałaniem gmin opartym na powierzeniu przez jedną 

gminę określonego zadania, które realizowane jest przez inną gminę. Porozumienie nie zakłada  

zatem powstania oddzielnego podmiotu, jak to ma miejsce w przypadku związku międzygminnego. 

Przekazane przez jedną z gmin zadanie bądź zadania publiczne realizowane są przez inną gminę –  
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stronę porozumienia, przy pomocy jej własnych jednostek oraz organów. Pozostają zatem 

niezmienione struktury organizacyjne gmin, jedynie dochodzi do zmiany właściwości organu 

zobowiązanego do wykonania zadań. Porozumienia międzygminne, tak jak związki, opierają się na 

zasadzie dobrowolności. Możliwość zawarcia porozumienia międzygminnego nie jest - co do zasady - 

uzależniona od geograficznego sąsiedztwa gmin podejmujących taką współpracę. 

 Tryb zawarcia porozumienia nie został przez ustawodawcę określony. Niemniej jednak należy 

przyjąć, że zawarcie porozumienia powinno być oparte na poprzedzającym dialogu pozwalającym na 

ustalenie treści porozumienia, w którym przyjęte będą zasady współdziałania w tej formie. Następnie 

rady poszczególnych gmin podejmować będą uchwały w sprawie zawarcia porozumienia, do czego 

upoważnia je treść art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy. Postanowienia tej uchwały powinny wskazywać na 

zakres przekazywanych zadań oraz upoważnioną gminę, mogą też zawierać upoważnienie do 

dalszych negocjacji w sprawach objętych porozumieniem. Zaznaczyć należy, że tylko jedna gmina 

może przejąć i realizować zadanie należące do wielu gmin je przekazujących. Wyrażenie przez radę 

gminy zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego musi dotyczyć konkretnego 

projektowanego porozumienia o zarysowanych już prawach i obowiązkach stron, a nie przyszłego, 

bliżej nieokreślonego, które miałoby być zawarte z dotychczas nieustalonym partnerem. 

 Istotnym elementem wypracowanego przez gminy porozumienia jest kwestia partycypacji 

w kosztach związanych z realizacją przekazanego zadania. W art. 46 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego mowa jest o dotacjach celowych otrzymywanych przez jedną gminę 

w wyniku zawartego porozumienia. Możliwym jest, by partycypacja w kosztach wykonywania 

przekazanego w drodze porozumienia zadania odbywała się na zasadzie przekazania określonego 

mienia, przy dochowaniu niezbędnych formalności przewidzianych przepisami prawa właściwych dla 

tego typu czynności prawnych. 

 Skutkiem porozumienia jest przejście na gminę przejmującą kompetencji wymagających 

wykonania powierzonego zadania. Gmina ta jest uprawniona do prowadzenia właściwych 

postępowań w celu wydawania rozstrzygnięć podyktowanych wykonaniem tego zadania. Wykonując 

przekazane na mocy porozumienia zadania gmina przejmująca działa we własnym imieniu. 

Odpowiedzialność jednak za wykonanie zadania spoczywa w dalszym ciągu na gminie przekazującej. 

Wobec powyższego, w wypadku wyrządzenia szkody w wyniku wykonywania zadania, obie te gminy 

będą odpowiadać solidarnie. 


